
Naoberkracht. 
 
 
Heeft u vragen of misschien hulp nodig? Wanneer u bijvoorbeeld (even) niet meer in staat 
bent om dit zelf te regelen. Of u weet niet waar u de hulp kunt halen? Dan kunt u bij ons duo 
Naoberkracht, Josina en Renda terecht. 
Zij weten de weg en kunnen u verder helpen. Zij kijken eerst met u wat mogelijk is in het 
dorp. Zij zijn de afgelopen jaren bij alle bewoners van 18 jaar en ouder op bezoek geweest 
en zij weten ook wat deze bewoners voor anderen in het dorp willen en kunnen doen. Ze 
hebben een digitale kaartenbak met talenten van dorpsbewoners aangelegd en kunnen deze 
gebruiken. En als de hulp niet door andere dorpsbewoners kan worden geboden weten zij 
ook waar zij de informatie voor u kunnen halen. 
Nieuwe bewoners worden ook door hen bezocht, zodat ook deze talenten aan de 
kaartenbak kunnen worden toegevoegd. 
 
Heeft u behoefte aan deelname aan ontmoeting met dorpsgenoten of heeft u ideeën voor 
ontmoetingsactiviteiten? Dan kunt u ook bij hen terecht. 
Samen met de Kopgroep/Dorpsbelang wordt gekeken wie dit gaat organiseren of met wie zij 
dit samen gaan organiseren. 
 
De kopgroep begeleidt en kijkt waar samenwerking mogelijk is in het dorp. Maar ook met de 
gemeente en professionele (zorg)aanbieders. Op deze wijze proberen we met elkaar te 
bepalen waar de grens van de informele hulp van bewoners ligt en wanneer de 
professionele zorg aan zet is, of waar mogelijk samengewerkt kan worden. 
De kopgroep kijkt samen met het duo waar nieuwe (collectieve) voorzieningen moeten 
worden ontwikkeld en zoekt daar de wegen voor en zoekt naar mogelijkheden dit eventueel 
met andere dorpen te ontwikkelen (bijvoorbeeld vervoer). 
 
Voor de duidelijkheid: individuele situaties worden niet in de kopgroep of met 
samenwerkingspartners besproken. Wanneer dit wel noodzakelijk is gebeurt dit anoniem, of 
is met de hulpvrager afgesproken dat dit kan. 
 
Voorbeelden van acties: 
 
Dorpshuiskamer: elke woensdagmorgen vanaf 10 uur in dorpshuis de Tille. Met behulp van 
vrijwillige gastvrouwen en -heren. 
Vanaf 12 uur verse soep en tosti’s. 
1 keer per maand breitafel, 1 keer per maand gastspreker. 
 
Er zijn veel nieuwe activiteiten ontwikkeld: bijvoorbeeld 

• de jeugdsoos Enjoy is weer gestart 
• er zijn verschillende uitstapjes georganiseerd 
• hulp georganiseerd bij verschillende dorpsactiviteiten, zoals de nieuwe jaarlijks 

wandel-4-daagse, dorpendag, etc 
• samen met SALTO gymfit opgezet ????? 
• viermaal een workshop “ gezond koken” georganiseerd (voor verschillende 

doelgroepen). 



• Wandelapp opgezet 
• Uitleen krukken en rolstoel (beschikbaar in het dorp) 
• …. 

 
Er zijn veel bemiddelingen gedaan: bijvoorbeeld 

• Ontlasting mantelzorg door oppas regelen 
• Computerhulp 
• Huishoudelijke Hulp regelen bij tijdelijke ziekte (ter overbrugging WMO)  
• Hulp bij kleine tuinklussen 
• Wandelmaatje geregeld 
• Conflictbemiddeling 
• Hulp bij boodschappen 
• Hulp bij vervoer 
• Ziekenbezoek 
• Hondenuitlaat geregeld bij ziekte 
• Hulp geregeld voor deelname aan dorpshuiskamer 
• …. 

 
 
Externe samenwerkingspartners zijn: 

• De gemeente/WMO 
• Welzijn Midden Drenthe/cliëntondersteuners 
• Icare/wijkverpleging 
• Derkse Hoes/wijkverpleging 
• Dorpen Overleg Midden Drenthe (DOM). 

 
 
 
 
 


